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 2 (01) البيانأضواء 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 

 المقدمة هللا يحفظك.
 المقدمة.

 مقدمة المؤلف. نعم
 بسم هللا الرحمن الرحيم."

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم 
ال إله إال هللا وحده ال شريك ن وأشهد أ ،وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آله

ا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد وأشهد أن محمد   ،له إله األولين واآلخرين
أجمعين، الحمد هلل الذي أنزل على خاتم الرسل واألنبياء أكمل كتاب فكشف به ظلمات الجهل 

وكشف به عن حقائق الدين  ،ماط به عن نفائس العلوم وذخائرها الحجابوأ ،وأسباب العذاب
وفتح به لنيل مآرب الدارين  ،وأخلص به العبادة للعزيز الوهاب ،وأسراره ومحاسنه النقاب

رة تحيى بوابل علومه القلوب الني    ،وأغلق باتباعه والعمل به دون الشر جميع األبواب ،الباب
والقشور من  ،يتميز بتدبر آياته الخطأ من الصواب ،بوابل السحابأعظم مما تحيى به األرض 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژوتجل ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره عن الوصمة والعاب  ،بابالل  

وعد هللا متبعه ما هو خير وأبقى وقال فيه فمن اتبع هداي   ٢٩ص:  ژ چ ڃ ڃ ڃ
 ے ے ھ ھ ژوأوعد المعرضين عنه من جميع األحزاب بالنار قال:  ،فال يضل وال يشقى

 ژوهو عام  للكفار وشبه بالحمر المعرضين عنه من الكفرة قال:   ١٧هود:  ژ ڭڭ ۓ  ۓ

فيكفي المعرض عنه أنه حمار وأنه   ٥٠ - ٤٩المدثر:  ژ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
 ڀ ژقال:  وبين تعالى أن المعرض عنه يحمل القيامة ما ال يستطيع له حمال   ،من حمير النار

طه:  ژ ڦ     ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ۈئ ۈئ ۆئ ژوقال فيه  ،اا صم  وآذان   ،اا عمي  وأعين   ،ا غلفافتح هللا تعالى به قلوب    ١٠١ - ٩٩

وال يخلق على  ،ال تنقضي عجائبه  ١٢٤طه:  ژ ی    ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ
 ٺ ٺ ژ :ا ووضع به آخرين وقالرفع هللا تعالى به قوم   ،طول التكرار ما تعاقب الليل والنهار

وهو آخر الكتب   ٤٥ - ٤٤القلم:  ژ ڦ        ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ
فكل الشر في اإلعراض عنه وكل الخير في اإلقبال عليه فطوبى  ،ا برب العالمينالسماوية عهد  

 ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ژلمن كان حجة له وويل لمن كان حجة عليه 

 ،ففيه  للمطيع أعظم وعد  ٤٤فصلت:  ژ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ومع هذا كله فإن أكثر المنتسبين لإلسالم اليوم في أقطار الدنيا  ،وللعاصي أشد وعيد
 ڳ گ گ گ گ ک ژعرضون عن التدبر في آياته غير مكترثين بقول من خلقهم م  

ال يتأدبون بآدابه وال يتخلقون بما فيه من مكارم األخالق يطلبون األحكام   ٢٤محمد:  ژ ڳ
 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ژفي التشريعات الضالة المخالفة له غير مكترثين بقول ربهم: 

   ٿ ٺ ٺ ٺ ژوقوله:   ٤٥المائدة:  ژ وئ وئ
 سم هللا يحفظك.

 ."٦٠النساء:  ژ   ٿ
 الظالمون أو الكافرون؟

 لكن هذه مطبوعة في عصر المؤلف وتحت نظره.لكافرون، هذه، ا
 أحسن هللا إليك.

 يريدون.
 وهي أبلغ في الزجر.

 ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ   ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ژ"

قر مغمور فيه مكارم األخالق محت  ب بآداب القرآن المتخلق بما فيه من بل المتأد     ٦٠ النساء:ژ 
 :-رحمه هللا -عند جلهم إال من عصمه هللا فهم يحتقرونه واحتقاره لهم أشد كما قال الشافعي

            فهـــــذا زاهـــــد فـــــي قـــــرب هـــــذا
             وهـــــذا فيـــــه أزهـــــد منـــــه فيـــــه  .

. 
ياك يا أخي ثم إياك أن يزهدك في كتاب هللا كثرة الزاهدين فيه وال كثرة المحتقرين لمن يعمل  ،وا 

واعلم أن العاقل الكي س الحكيم ال يكترث بانتقاد المجانين واسمع قول األديب  ،به ويدعو إليه
 الكبير محمد بن حنبل الشنقيطي الحسني رحمه هللا.

.  محمد بن  محمد بن 
 :-رحمه هللا -محمد بن  حنبل الشنقيطي الحسني

 "ال تسيء بالعلم ظنا يا فتى
 تسئ.ال 

 مكتوبة على واو عندنا ال تسؤ من اإلساءة.
            ال تسئئئئئئ بئئئئئالعلم ظنئئئئئا يئئئئئا فتئئئئئى

             إن سئئئئئوء الظئئئئئن بئئئئئالعلم عطئئئئئ   .
. 

            ال يزهئئئئدي أيئئئئي فئئئئي العلئئئئم أن
             غمئئئئئئئر الجائئئئئئئا  أربئئئئئئئا  ا د   .

. 
            إن تئئئرل العئئئالم نظئئئرا..........

.  ............................ 
 ِنضوا ِنضوا.
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ـــــــــــ"             رمال  ......... ن ضـــــــــــو ا م 
صــفر كــف لــم يســاعده ســبب               .

. 
ــى             ــد حــاز الغن وتــرا الجاهــل ق

ب             محـــرز المـــأمول مـــن كـــل أر    .
. 
قـــد تجـــو  األســـد فـــي آجامهـــا            

 "........بس تحتاموالذئاب الغ    .
 تعتام القت .
"            ...........................

............ تعتـــــــــام القتـــــــــب               .
. 

ـــــــــز  الـــــــــنفس ...........             ج
.  ............................."             

. 
 جرِ ع النفس.
جـــر    الـــنفس علـــى تحصـــيله            "

ين ذل    . ـــــر  وســـــغب              مضـــــض الم 
. 

ال يهاب الشـوك قطـاف الجنـى            
بــار النحـــل مشـــتار الضـــرب  .              "وا 

. 
 يعني العسل.

الحمد هلل ر  العالمين وصلى هللا وسلم وباري على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
 أجميعن، أما بعد:

رحمة هللا  -محمد ا مين بن محمد الميتار الشنقيطيفاذا التفسير المباري من تصنيف الشيخ 
م إلى هذه البالد في أوائل السبعينات حيث قدِ  ،المتوفى سنة ثالث وتسعين وثالثمائة وألف -عليه

وفي أوائل الثمانينات انتقل  ،ثم في كلية الشريعة ،ثم معاد الرياض ،ا في معاد عنيزةقدم مدرس  
رحمة هللا  -اإلسالمية ومكث فياا اثنتي عشرة سنة ثم توفي إلى المدينة للتدريس في الجامعة

ا لمن يقو  ما تري ا و  يالف   ،وكتابه هذا يشاد بصحة المقولة كم تري ا و  لآلير -عليه
إنما هو معتمد على ما  اوال ايتراع اففيه نوع تجديد في التفسير لكنه ليس ابتداع ،اآلير شيئ  

 ،ضي عجائبهوالقرآن كما سيأتي في كالم المؤلف ال تنق ،يبتدعيعتمد عليه أئمة المفسرين ولم 
ا ولذا تجدون المؤلفات في التفسير كثيرة جد   ؛وال ييلق على كثرة الرد وهو موجود في حديث علي

إنما هي من عجائ   ؟وكل تفسير له منزع وله مشر  وفيه فائدة من أين جاءت هذه الفوائد
ص  السبق في هذا البا  ثم لحقام أهل التحقيق من المتأيرين وللمتقدمين ق ،القرآن ومقل ومكثر

ق في هذا والشيخ المحقِ  ،م يد في هذا البا  كل على مشربه ومنزعهاا لوغير المحققين أيض  
في أو  الكتا  ايتصر والموجود في ا شرطة من شرحه وتفسيره في  -رحمة هللا عليه -البا 

ولذلي استدري على الكتا  ما ُسمي بالعذ  النمير للشيخ  ؛المسجد النبوي أطو  مما في الكتا 
ما جاء به من عنده من ا شرطة فرغ وطبعت مستقلة في أربع  ،يالد السبت من ا شرطة

 ،له يد في كثير من العلوم وله ميزون ومحفوظ علمي هائل زاير -رحمه هللا -الشيخ ،مجلدات
إضافة إلى ا صل من نصوص  ،لشيء الكثيرويحفظ من كت  ا د  ا ،يحفظ الدواوين بكاملاا

وفي  ،اع بل هو ناقد ويده في أصو  الفقه ال تجارل وال تبارل وليس مجرد ناقل أو جم   الوحيين،
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

وله في لغة العر   ،في هذا الفن ا حافال  د لجاء كتاب  ر ِ كتابه من المباحث ا صولية ما لو جُ 
وهذه الميزة التي هي الحفظ موجودة إلى  ،اايحفظ بعض المعاجم بكاملاا بحروف ،الكثير الشيء

وكثير من طال  العلم إذا نظر إلى هذا  ،يوجد فيام الحفظ الواسع ،اآلن في قومه الشناقطة
الحفظ مع ضعفه في هذا البا  في الحافظة وتضييع هذا الجان  المام من جوان  أسبا  

كأنه يلمز أين هو من  ،الفامالتحصيل الذي هو الحفظ قا  نعم هم يحفظون لكن الكالم على 
ونعرف من الشناقطة من  ؟هل يدانيه في فامه -رحمه هللا -فام هذا الِجابذ العالمة الشنقيطي

نعم يوجد من يحفظ وال يفام كما أنه  ،يحفظون الكثير وعندهم من الفام الشيء الكثير وهلل الحمد
الجاللين جال  الدين المحلي وجال  في تفسير يوجد من يفام وال يحفظ واجتمع ا مران في مؤل ِ 

حتى أنه يذكر عن نفسه  ،الدين السيوطي، السيوطي يحفظ كل ما وقف عليه وما وقع بين يديه
فت بنقل جبل لكان ل ِ وهو يقو  عن نفسه لو كُ  ،أنه يحفظ مائتي ألف حديث ومؤلفاته تشاد باذا

لكن بالمقابل يعني بالنظر إلى  عنده فام ،أسال علي من مسألة حسابية وال يقا  أنه ال يفام
؟ ا لماس ما أدري ماذافمحفوظه وميزونه أكثر المحلي يقولون عنه أن فامه يثق   ،حفظه أقل

 قالوا؟ ماذا
 طالب: الفوالذ.

في تحليله  ،المقصود أنه عنده من الفام شيء ،أدري شيء من هذا الالفوالذ ال قالوا ا لماس 
 بذاي، ليسحفظ اله على المنااج وغيرها يد  على ذلي لكن لبعض المسائل الفقاية في حواشي

يحفظ عجز حتى أنه أصي  بارتفاع حرارة وظار أن عالج كراسة من التنبيه مدة طويلة حاو  
من  اقابلنا كثير  ،والموفق من جمع هللا له بيناما ،في جسمه بثور من كثرة االهتمام لاذا الحفظ

عندهم محفوظات مذهلة شيء ما كنا نتصور أن الحفظ الذي يذكر  علماء تلي البالد الشناقطة
ا ال ييطر على با  إنسان أن أنه يوجد في وأحيان   ،عن المتقدمين موجود إلى اآلن موجود نظيره

وجود المشغالت من يحفظ هذا المحفوظ وال شي أن الحافظة و عصرنا هذا مع وجود الملايات 
 ،زي ميلوق في اإلنسان ومناا ما هو مكتس  ينمو بالتنميةي غريغريزة ملكة مناا ما هو جبل ِ 

ذا سقيت كالزرع زادت ونمت ،هملت ضعفت حتى تموتفاذه الغريزة إذا أُ  ويذكر عن بعضام  ،وا 
ا فيه مناظرة شعرية عشرة من جان  وعشرة من حضر مجلس  من مشاهيرهم في العصر ا يير 

ألقى العشرة من  ،نقيط والمناظرة حصلت هنايعشرة من هذه البالد وعشرة من بالد ش،من جان  
هذه البالد قصائدهم قصائد ليست بالقصيرة ثم عارضام الشناقطة بعشر قصائد انتاى ا مر 

كتبتاا  ال أدري ماقا  وهللا  ،وبعد عشر سنين سئل واحد من الشعراء في هذه البالد عن قصيدته
 :قا  ،مسجالت رأينان هي مسجلة قالوا ما الحاضري أحدقا   ،وهللا يسارة تنسى :قا  ،ونسيتاا

الشيخ فالن حاضر وطلبوا منه أن يعيد قصيدة الشيخ فالن فأعاد العشرين بحروفاا ما سمعاا إال 
لكن  -رحمة هللا عليه -أعاد القصائد توفي الذييعني الشيخ هذا  ا،يزا  موجود المرة واحدة هذا 
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طال  العلم عندنا إذا حفظ ا ربعين قيل  ،بكامله بعضام يحفظ فتح الباري  ا،مازا  الحفظ موجود
عندنا مع ا سف أنه  ،لكن بقدره -إن شاء هللا -اا وهو كذلي نا  يير ا كثير  ما شاء هللا نا  يير  

مجاورة من العر  شاع عندهم مع بداية التعليم النظامي بسب  الوافدين من المعلمين من بلدان 
 ،الحفظ يبلد الذهن وزهدوا الناس في الحفظ قالوا العبرة بالفام نظريات يسموناا تربوية ويقولون أن

إذا جازت الرواية  ؟باا تفعل ماذاعلم شرعي إال بحفظ النصوص  ال يوجدنعم الفام له شأنه لكن 
ا مع أن الرواية بالمعنى ال تجدي طال  العلم شيئ   ؟بالمعنى بالنسبة للحديث فما الشأن في القرآن

باذه المقدمة  -رحمه هللا -قدم المؤلف ،فال بد من الحفظ ،عن القرآن ال  بالنسبة للحديث فض
ياي يا أيي ثم إياي أن يزهدي في كتا  هللا -رحمه هللا -وفياا يقو  ،وذكر فياا ما سمعتم : وا 

اآلن لو نظرنا حتى في  ،تعالى كثرة الزاهدين فيه وال كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه
ة وحتى في الدراسات النظامية تجدون نصي  القرآن وما يتعلق به أقل من غيره الدروس العلمي

ونظرتام لمن يعلم القرآن  ،وفي دروس الشيوخ في المساجد كذلي أقل ،حتى في الكليات الشرعية
ويجل  لمن  ،نظرة أقل من نظرتام إلى من يعلم الحديث أو الفقه أو العقيدة أو غيرها من العلوم

وشيص متمكن في  اعالي يشترطون مؤهال الفي المدارس أصحا  المؤهالت ا قل يعلم القرآن 
ولذا تجدون وهذا مع ا سف أنه ال يوجد معلم حلقة تحفيظ دكتور يدرس في جامعة  ؛علمه أقل

ال فا صل أن ما صح به اليبر  ال نجد، ؟مثل هذا نجد وهذا كله من أجل نظرة الناس إليه وا 
حتى الشيوخ الكبار وكلوا هذا إلى من دونام وتفرغوا لتعليم  «وعلمه ييركم من تعلم القرآن»

مع أن اإلنسان لو يصص من وقته ساعة يعلم القرآن ليديل في هذه الييرية  ،العلوم ا يرل 
ظ القرآن فحمدته وشكرته في ا حساء دكتور في الجامعة يحف ِ  يوجد هأنا سمعت أن ،ا لهلكان يير  
تجده صاح  شأن ومرفوع الرأس بين  ا،ي بالدنا وال ما جاورها أحدلكن ما نجد ف ،على ذلي

ومع ا سف حتى في  ،الناس لحمله العلم يجلس يعلم الناس وكلوا هذا إلى من هو أقل منام
أقسام القرآن في الكليات تجدون معلمي القرآن شأنام أقل ووظائفام أقل ال يتطلبون لام الشاادات 

وكل العلوم مندرجة في القرآن  ، شي أن هذا زهد في كتا  هللاأو ذوي الشاادات العالية ال
يحتاج إلى عمر طويل أن يدرج كل ما يحتاج إليه  فقطم المتفنن لو مد في عمره وبإمكان العالِ 

ا ثري فسر القرآن  ،ر باا القرآنوما أد  على ذلي من أن كل العلوم فس ِ  ،من العلم في كتا  هللا
وصاح  العقائد  ،ا حاديث التي يحتاج إلياا ما يديله في تفسير اآلياتبالسنة ووجد لكثير من 

ا الفقيه وأيض   ،أو الميتص بالعقائد وما يسمى بعلم الكالم صار لام نصي  وافر من التفاسير
يعني لو قدر أن  ،وا صولي وا دي  والمؤرخ في كل العلوم بل كل العلوم تندرج في هذا الكتا 

ه وهو متفنن وعنده جلد وصبر يستطيع أن يغني طال  العلم بتفسير يمد في عمر  اأن شيص
بمئات المجلدات لكن  ايؤلف كتاب ،يتحملو صبر وجلد  يوجدوال  ،يسع الالقرآن لكن العمر 

 ،الموجود إن شاء هللا فيه يير وبركة يضم بعض التفاسير إلى بعض ويحصل مناا يير كثير
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ومع ا سف أن بعض من يتصدل لتعليم القرآن  ،وال كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه
ام ال ا لدنو مرتبتام في تحصيل العلم تجد عند بعضام ميالفات وبعضالسيما النظامي نظر  
 ا للقرآن.يصلح أن يكون معلم  

 أما بعد: "
كتاب ربهم ونبذهم له وراء ظهورهم فإنا لما عرفنا إعراض أكثر المتسمين باسم المسلمين عن 

 "وعدم رغبتهم في وعده وعدم خوفهم من وعيده علمنا أن ذلك مما يعين على من أعطاه هللا.
 يعيِ ن.

علمنا أن ذلك مما يعي  ن على من أعطاه هللا علما بكتابه أن يجعل همته في خدمته من بيان "
زالة اإلشكال عما أشكل منه ظهار محاسنه وا  وبيان أحكامه والدعوة إلى العمل به  ،معانيه وا 

 ."وترك كل ما يخالفه
من المقدمة ا ولى وأراد أن يديل في المقصود في بيان  -رحمه هللا -نعم، لما انتقل المؤلف

عليه -مناجه في كتابه جاء بكلمة الفصل أما بعد وهي من السنن المأثورة المروية عن النبي 
مع أن المتأيرين  ،ا باذه الصيغة أما بعدثبتت عنه في أكثر من ثالثين حديث   -الصالة والسالم

والصحيح أناا ال تغني  ،قاني في شرح المواه  إناا بدال منااوقا  الزر  ،استعاضوا عن أما بالواو
ال بد أن يأتي باذا اللفظ أما بعد وال نحتاج  -عليه الصالة والسالم-عناا لمن أراد أن يقتدي به 

 ن بعض الناس يقو  الحمد هلل ر  العالمين إلى آيره  ؛إلى ثم  ناا لم ترد وال في حديث واحد
إلياا ولم نقف علياا في كالم أحد من أهل العلم إال في تفسير الطبري ثم أما بعد ما نحتاج 

والطبعات  ،طبعة محمود شاكر قا  إناا موجودة في بعض النسخ ولم يثبتاا من طبع الكتا 
ا على المألوف هي موجودة في بعض النسخ ولم يثبتاا من طبع الكتا  جري   ،السابقة ما فياا ثم

فأي ضير في  -عليه الصالة والسالم-والعادة فيه االقتداء بالنبي إذا كان المألوف  ،والعادة
 الجري عليه بل هو المتعين.

 ڻ ڻ ڻ ژواعلم أن السنة كلها تندرج في آية واحدة من بحره الزاخر وهي قوله تعالى: "

ومن أهم المقاصد في ذلك هذا الكتاب المبارك الذي هذه   ٧الحشر:  ژ ہہ ہ  ۀ ۀ ڻ
 ."ترجمته واعلم أن من أهم

والشيخ وضح بعض المقاصد من  ،والترجمة ما يترجم الشيء ويبينه ويوضحه ،الذي هذه مقدمته
يال  هذه الترجمة التي هي مقدمة وترجمته الكبرل ا ولى في اسمه أضواء البيان في إيضاح 

 القرآن بالقرآن.
بيان القرآن بالقرآن إلجما  العلماء  :أحدهما ،واعلم أن من أهم المقصود في تأليفه أمران"

إذ ال أحد أعلم بمعنى كالم  ؛ بكتاب هللاعلى أن أشرف أنوا  التفسير وأجلها تفسير كتاب هللا
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وقد التزمنا أال نبين القرآن إال بقراءة سبعية سواء كانت  ،-جل وعال -من هللا -جل وعال -هللا
وال نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة  ،قراءة أخرا في اآلية المبي نة نفسها أو في آية غيرها

وقراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف ا للبيان بقراءة سبعية وربما ذكرنا القراءة الشاذة استشهاد
 ."ليست من الشاذ عندنا وال عند المحققين من أهل العلم بالقراءات

 -رحمه هللا -ا فابن كثيرابن كثير في ذكر اآليات التي يبين بعضاا بعض   الحافظُ  سبق المؤلف  
ا في تأرييه في مكان واحد سواء ذلي في تفسيره وأيض   ةله عناية في جمع اآليات المتشابا

ن كان  ،البداية والنااية تجده يجمع اآليات التي موضوعاا واحد ويتكلم علياا فله سبق في ذلي وا 
كما أن  ،طريقة الشيخ الشنقيطي أوسع وأكثر فجعل هذا عنوان الكتا  في إيضاح القرآن بالقرآن

رحمة  -يان القرآن بالسنة أكثر من عناية الشيخ محمد ا مينعناية الحافظ ابن كثير بالسنة وب
ولكل كتا  ميزته هما يجتمعان في بيان القرآن بالقرآن ويزيد الشنقيطي في هذا  -هللا على الجميع

فيه أكثر  ليسيتميز بتفسير القرآن بالسنة  -رحمة هللا عليه -وابن كثير ،البا  على ابن كثير
 هللا الجميع. مما في أضواء البيان رحم

 ."وثانيهما"
وهذه الطريقة هي التي أشار إلياا شيخ اإلسالم ومن تقدم عليه من أهل العلم أناا هي أفضل 

وفي موضع آير  التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن  نه قد يكون الكالم في هذا الموضع مجمال
ال امبيَّن ر هذا باذا ثم بصحيح السنة ومفصَّ أعلم اليلق  -عليه الصالة والسالم-فالنبي  ،فُيف سَّ

ثم بعد ذلي بقو  الصحابة الذي شاهدوا التنزيل وعاصروا  ،الذي أرسله به -جل وعال -بمراد هللا
ثم بأقوا  التابعين وغيرهم ممن سلي مسلكام واقتفى أثرهم وشر   -عليه الصالة والسالم-النبي 

ثم بعد ذلي ديلت العلوم ا يرل على  ،مفضلةوهذه طريقة السلف في القرون ال ،من مشربام
ر زاو  مانته من  ،وُفسر القرآن بلغة العر  ،وال شي أن فياا يير وفياا نفع ،التفسير وكل مفسِ 

 ،والمتكلم كذلي ،والفقيه كأني تقرأ في كتا  فقه ،يال  تفسيره النْحوي كأني تقرأ في كتا  سيبويه
لكن على  ،ه وايتصاصه بحيث طغى ذلي على تفسيرهوا صولي وا دي  كل له مشربه ومنحا

من تنزيل كتابه ومعرفة أسبا  النزو  أمر في غاية  -جل وعال -اإلنسان أن يالِحظ مراد هللا
 يشير إلياا.سا همية وأظن الشيخ 

 ."وثانيهما بيان األحكام الفقهية في جميع اآليات"
 والثاني. أووثانياما 

 ."أحدهما وثانيهما "
 معي؟ الطبعة التيما 
 ."دار الحديث"

 عندنا والثاني بيان ا حكام الفقاية.
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فإننا نبين ما  ،والثاني بيان األحكام الفقهية في جميع اآليات المبي نة بالفتح في هذا الكتاب"
فيها من األحكام وأدلتها من السنة وأقوال العلماء في ذلك ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح 

 ."تعصب لمذهب معي ن وال لقول قائل معي نبالدليل من غير 
وينقل عنه المسألة برمتاا في  -رحماما هللا -ا بالقرطبي في تفسيرها كبير  وهو في هذا متأثر تأثر  

 كثير من المواضع ثم يقو  قا  مقيده عفا هللا عنه ليبين رأيه في المسألة.
صلى هللا -ألن كل كالم فيه مقبول ومردود إال كالمه  ؛ألننا ننظر إلى ذات القول ال إلى قائله"

أال ترا أن ملكة سبأ في حال كونها  ،اومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقير   -عليه وسلم
ا صدقها هللا فيه ولم يكن كفرها ا حق  تسجد للشمس من دون هللا هي وقوم ها لما قالت كالم  

 ."لك في قولهاا من تصديقها في الحق الذي قالت وذمانع  
وقد توجد الفوائد في  ،والحق يقبل ممن جاء به ،ا وجدها أيذها وقبلااوالحكمة ضالة المؤمن أنَّ 
كما ذكرنا في مناسبات بيان معنى قو  أبي حاتم الرازي بين يدي  ،كت  ليس لاا شأن يذكر

وأن الذي حل اإلشكا  كتا  ا غاني  بي الفرج ا صفااني كان الحافظ العراقي يظناا  ،عد 
لما قالاا أبو حاتم في جوارة بن المغلس بين يدي عد  قا  عدله أبو حاتم وكان يقرأها  تعديال

وهذا من نباهته رأل أن ا ئمة على تضعيفه وأبو  -رحمه هللا -الحافظ ابن حجر ،بين يديَّ عد   
اتم متشدد كيف يوثق هذا الراوي الضعيف مع تشدده ال بد أن تكون الكلمة لاا معنى غير ما ح

بحثت فوجدت في كتا  أد  الكات  البن قتيبة أن العد  ابن جز بن سعد العشيرة  :يقو  ،يظار
سلمه للعد  فقا  له الناس بين يدي عد   أحدا كان على شرطة تب ع وكان تب ع إذا أراد أن يقتل

ثم بعد ذلي وجد قصة في كتا  ا غاني  بي الفرج ا صفاان القائد  ،ني هالي تالف منتاييع
 الطاهر على مأدبة يأكل وكان أعور ومعه بعض أوالد الرشيد الصغار فأيذ واحد منام هندباة 

شيء فرمى باا عين طاهر السليمة فشكاه إلى أبيه فقا   أوباذنجان  أوكوسة  أوأدري قرع 
فمثل هذه الكت  صحيح أن  ،عيني السليمة وا يرل بين يدي عد  يعني تالفةضربني في 

االنشغا  باا يقضي على ا وقات وينساق اإلنسان وراءها بحيث لو بدأ باا ما تركاا تشد القارئ 
ا ، ولذا هذا مصداق كالم الشيخ ولو كان حقير   ؛وتصده عما هو أهم مناا لكن ما تيلو من فائدة

ويتعدل بعض من ينتس  إلى العلم من المعاصرين  ،اق حق ولو كان قائله حقير  ومعلوم أن الح
 ،من الياود والنصارل وغيرهم فينقلون مناا ولسنا بحاجة إليااإلى أن يفيدوا من كت  الميالفين 

عندنا ما  ،ا موجود في كتبام فال يوثقون هم يقولون الحق ضالة المؤمن لكن يبقى أن اليطر أيض  
-الورقة من التوراة في يد عمر  -عليه الصالة والسالم-ولذا لما رأل النبي  ؛ا بحاجةيكفينا لسن

ا وهللا لو كان موسى حي  »غض  عليه  «أفي شي أنت يا ابن اليطا ؟!» :قا  -رضي هللا عنه
فال يتوسع اإلنسان في هذا البا  باعتبار ما قيل من أن الحكمة ضالة  «ما وسعه إال اتباعي

بعض الكت  في التربية وعلم النفس مقدمة ومقدسة عند بعض المتيصصين ومؤلفوها  ،المؤمن
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من الياود والنصارل لام مؤلفات السيما في علم النفس ولام نظريات ويعتنون باا ويحللوناا 
فالمقصود  ،ما يغنينا عن ذلي كله -عليه الصالة والسالم-ويقرروناا وفي كتا  هللا وسنة نبيه 

أما من ييشى إضالله  ،ياف منه وُتؤم ن غائلته على المسلما يعني ممن ال يُ ه حقير  ولو كان قائل
للمسلم أو يستدرج المسلم في كالم يستاويه ثم بعد ذلي يجره إلى الزيغ والضال  هذا ال يجوز 

وللسياوي كتا  اسمه ا صل ا صيل في ذكر اإلجماع على تحريم النقل من التوراة  ،بحا 
نعم قد  ،يقو  قائل شيخ اإلسالم نقل من اإلنجيل ورد عليام في الجوا  الصحيحقد  ،واإلنجيل

يحتاج إلى شيء لنقضه كما يحتاج إلى كالم أهل البدع للرد علياا وهو مزلة قدم ليس لكل 
نعم المتمكن الذي يريد أن يرد ويبين الحق  ،إنسان أن يتعرض لمثل هذا أو يعرض نفسه لليطر

كم من واحد نظر في كت  الكالم من أجل أن ينقد ثم تأثر باا وما  ،بأسمثل شيخ اإلسالم ال 
 تيلص مناا عجز أن ييرج مناا.

  ٣٤النمل:  ژ ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ   ۇئ ژوذلك في قولها فيما ذكر هللا عنها "
 ." ٣٤النمل:  ژ ی ی ژفقد قال تعالى مصدقا لها في قولها 

 نه تصديق لكالم  ؛وليس من تمام قولاا -جل وعال -هللايعني التعقي  وكذلي يفعلون من قو  
نعم جاء في حديث جبريل أنه سأله عن  ،يعني الشيص يتكلم ويصدق نفسه ،غير المتكلم

اإلسالم واإليمان واإلحسان وفي كل وفي كل ما يجيبه يقو  صدقت فعج  الصحابة من كونه 
قاا وأقرها صدَّ  -جل وعال -هللا -والسالم عليه الصالة-هذا النبي  ،يسأله ويصدقه لكن هذا غير

والكالم الحق حق والصدق صدق ممن جاء به   ٣٤النمل:  ژ ی ی ژفي كالمه وقا : 
في حق الشيطان  -عليه الصالة والسالم-وقا  النبي  ،والباطل باطل والكذ  كذ  ممن جاء به

 صدقي وهو كذو .
 وقد قال الشاعر:"

ال تحقــــرن الـــــرأي وهـــــو موافـــــق            
حكــم الصــواب إذا أتــى مــن نــاقص               .

. 
فالـــدر وهـــو أعـــز شـــيء يقتنـــى          

مــــا حــــه قيمتــــه هــــوان الغــــائص               .
. 

وما يحتاج إليه  ،ا زائدة على ذلك كتحقيق بعض المسائل اللغويةوقد تضمن هذا الكتاب أمور  
عراب واالستشهاد بشعر العرب وتحقيق ما يحتاج إليه فيه من المسائل األصولية  ،من صرف وا 

 ."والكالم على أسانيد األحاديث كما ستراه إن شاء هللا
ال بد من معرفة ما يعين على فام النصوص مما  ،وهذه أمور ال بد مناا لمن يدرس النصوص

 ال يعرف من لغة العر  شيئايأتي شيص ُغفل  ،كتا  أو في السنةذكره الشيخ سواء كانت في ال
وال يعرف من الوسائل التي يعتمد علياا أهل العلم والطرق التي يستعملوناا والجواد  التي سلكوها 

وموجود في الساحة تفاسير تضل  ،في فام كالم هللا وكالم رسوله ثم يفسر القرآن فيقع في الطوام  
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جل  -ية على ا صو  التي يعتمد علياا أهل العلم في تفسير كالم هللامن يقرؤها ليست مبن
 ،هي مجرد استنباطات عقلية ال تستند إلى أصل -عليه الصالة والسالم-وكالم رسوله  -وعال

 ں ڱ ڱ ژيعني تفسير متداو  بين الناس وموجود اآلن في المكتبات الياصة والعامة يقو  

ين أ في هذا دليل على جواز التصوير من  ٤٣ا نفا :  ژ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻڻ ڻ ں
فيه شيء يغير الحقيقة إال التصوير تصوره من بعيد يصير  ليسعلى جواز التصوير؟! يقو  د َّ 

قا  فعرضت هذا االستنباط على شيخ من شيوخ ا زهر فقا  بل يد  على وجو   ا،صغير 
هذه وسائل يفام باا كالم هللا؟!  ؟!-جل وعال -يعني مثل هذا الكالم يقا  في كالم هللا ،التصوير

ا في عاد الملي عبد العزيز وأصدر أمر أال يديل ثم وكان الكتا  ممنوع   ،هذا الضال  بعينه
للملي وقا  إن الكتا  ترجم إلى لغة البوسنة والارسي  اديل بعد ذلي وأرسل صاحبه يطاب

جل  -رمين صيانة لكتا  هللاوجميع لغات العالم وتحرم منه بالد الحرمين؟! تحرم منه بالد الح
وصيانة  فاام الناشئة من طلبة العلم وهو أشبه ما يكون بكتا  علوم فيزياء وكيمياء  -وعال

فيه  ةوعلم الفلي كله مودع فيه وكل النظريات موجودوفيه تصاوير وفيه أشياء ونظريات 
 بالتصوير وهللا المستعان.

 طالب: فيه جواهر.
 الجواهر.

 جواهر.طالب: أقول فيه 
 ؟ماذا

 طالب: جواهر.
 ؟ماذاجواهر 

 طالب: جواهر التصوير.
يذكر في البداية كلمتين أو ثالث من غري   ،اسمه جواهر مؤلفه طنطاوي جوهري  ،هو الجواهر

 القرآن وقد يوافق وقد ييالف لكن الكتا  مبني على النظريات.
المذكورة في هذا الكتاب المبارك كثيرة واعلم أن أنوا  البيان -إن شاء هللا تعالى-كما ستراه"

 ."من ذلك ليعلم بها الناظر كثرة ما تضمنه وقد أردنا أن نذكر في هذه الترجمة جمال   ،اجد  
 ،تفسير الطبري  ،تفاسير المتقدمين من العلماء المحققين هذه مفروغ مناا ،في تفاسير المعاصرين

اعتمدت على العلوم ا يرل ينتفع باا مثل تفسير  ، والعلوم التيتفسير ابن كثير ،تفسير البغوي 
وتفسير البحر المحيط في بيان اللغة والنحو والصرف وما أشبه ذلي  ،القرطبي في أحكام القرآن

ا مساهمات جيدة مثل هذا الكتا  مثل تفسير القاسمي تفسير جيد للمعاصرين أيض   ،يستفاد منه
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على كل حا  هناي تفاسير يستفاد مناا  ،نوير نافعومثل تفسير الطاهر ابن عاشور التحرير والت
 وهي تفاسير بلغات العصر واضحة.

ليعلم بها الناظر كثرة ما تضمنه هذا الكتاب المبارك من أنوا  بيان القرآن بالقرآن ويكون على "
وبعد ذلك نذكر مقدمة في تعريف  ،بصيرة في الجملة من فائدته قبل الوقوف على جميع ما فيه

 ."والبيان اإلجمال
وال يمكن معرفة البيان إال بعد معرفة  ،من معرفة معنى البيان بد  ن موضوع الكتا  البيان فال

إن شاء -ثم نشر " ،مقابله وهو اإلجما  وما يحتاج إليه من مسائلاما من غير تطويل في ذلي
 ."على ما فيناا على ترتيب سور القرآن العظيم ونرجو من هللا الكريم في المقصود مرتب   -هللا

الترتي  ترتي  السور التي استقر علياا ا مر في المصاحف التي أمر عثمان بكتابتاا وتوزيعاا 
على ا مصار ودرج علياا علماء ا مة إلى يومنا هذا ويالف من يالف فبنى تفسيره على 

التفسير الحديث محمد عزة دروزة رت   ،رت  القرآن على نزو  السور الترتي  بالنزو  ،النزو 
 على النزو  أو  ما بدأ بإقرأ.

  طالب: .............
 حوي  الَّ ، وتفسير واحد نسيت اسم الكتا  لكن المؤلف عبد العزيز مُ التفسير الحديثاسمه نعم، 

رفوض وقد يالفوا أو يالفا إجماع المسلمين وصنيعام م ،؟ كذلي رتبه على التنزيلأوالأحد يعرفه 
 باطل  نام يالفوا إجماع ا مة.

الثابت  -صلى هللا عليه وسلم-ونرجو من هللا الكريم على ما فينا أن نكون داخلين في قوله "
خيركم من تعلم »في صحيح البخاري من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي هللا عنه 

أن يوفقنا كما نرجوه تعالى  «وعلمهإن أفضلكم من تعلم القرآن »وفي رواية له:  «القرآن وعلمه
 ."للعمل بما علمنا من كتابه

 بما عِلمنا أو علَّمنا من كتابه كل واحد.
بما عل منا من كتابه والتخلق بما فيه من المكارم والتأدب بآدابه وأن يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا "

 ."ينا منهما نس   
ينا.  نسِ 

ينا منه"  ."وأن يذكرنا ما نس  
يت لئال تديل في قوله جل وعال:  في الحديث  ژالصحيح الناي عن قو  نسيت كذا بل تقو  نسِ 

 .١٢٦طه:  ژ ٻپ ٻ ٻ          ٻ
 ."وأن يرزقنا إخالص النية في جميع األعمال وأن يحفظ بفضله ورحمته"

 يحف ظ نا أن يحف ظ نا يرزقنا ويحفظنا.
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 .إنه رحيم كريموأن يحفظنا بفضله ورحمته من فساد القصد في األعمال "
ياك لما يحبه ويرضاه أن من أنوا  البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك   اعلم وفقني هللا وا 

بيان اإلجمال الواقع بسبب اشتراك سواء كان االشتراك في اسم أو فعل أو حرف ومثال اإلجمال 
ألن القرء مشترك بين الطهر   ٢٢٨البقرة:  ژ چچ چ ژبسبب االشتراك في اسم قوله تعالى: 

 ژ پ پ ژوقد أشار تعالى إلى أن المراد بأقراء العدة األطهار بقوله  ،والحيض

وتدل له  ،ووقت الطالق المأمور به فيه في اآلية الطهر ال الحيض ،فالالم للتوقيت  ١الطالق: 
لداللتها على تذكير المعدود وهو األطهار   ٢٢٨البقرة:  ژ چچ چ ژقرينة زيادة التاء في قوله 

 ."ألن العرب تقول ثالثة أطهار وثالث حيضات ؛فلو أراد الحيضات لقال ثالث قروء بال هاء
والعلماء ييتلفون  -رحمه هللا -ال شي أن القرء مشتري بين الطار والحيض حتى بإقرار المؤلف

ومن  ،والحنفية والحنابلة عندهم أنه الحيض ،في المراد بالقرء فالمالكية والشافعية يرونه الطار
في حديث المستحاضة  -عليه الصالة والسالم-أظار ما يستد  به لقو  الحنابلة والحنفية قوله 

تدع  ،الحيض؟ الحيض بال شي أوهل يراد باا الطار  «دعي الصالة أيام أقرائي »في الصحيح 
رجح أحد معنيي المشتري  -هللا رحمه -في وقت الطار؟ الشيخ أوالصالة في وقت الحيض 

 نه لو كان القرء الحيض وواحده حيضة لقا  ثالث لوجو   ٢٢٨البقرة:  ژ چچ چ ژباللفظ 
باعتبار  الكن قد يعامل اللفظ إذا كان مشترك ،الميالفة بين العدد والمعدود هذا الكالم صحيح

 ؟الناار أونصوم الليل  «شوا  ا منأتبعه ست   »لو نظرنا إلى المعنى  ،اللفظ ال باعتبار المعنى
وهي ستة وليست بست لكن قد يكون سياق اللفظ باعتبار  نصوم الناار إذا نظرنا إلى المعنى

ن كان معناه يحتمل التذكير والتأنيث باعتبار أنه  ،اللفظ ال باعتبار المعنى والقرء لفظه مذكر وا 
ال شي أن  ؟لكن هل المراد به في اآلية الحيض أو الطار ،مشتري هذا متفق على أنه مشتري

على كل حا  يترت  على اليالف إذا قلنا  غير ذلي، الشيخ رجح ما يراه واستد  له وغيره رجح
فإذا  ،فيه أن يكون الطالق في طار لم تجامعالمراد بالقرء الطار والمراد بالقرء الحيض هو ال بد 

لة والحنفية يعد هذا الحيض من الثالثة لكن عند غيرهم ال يعد حاضت بعد هذا الطار عند الحناب
ا مر سال يعني اليالف  فقط،إال من الطار الذي يليه من الطار الذي يليه فتكون العدة أطو  

 يسير يعني المسألة أيام.
وسترا بعض الكالم على هذه المسألة في هذه الترجمة وتحقيق المقام فيها بأدلته في سورة "

 ڭ ڭ ۓ ژومن أمثلة االشتراك في اسم قوله تعالى  -إن شاء هللا تعالى -ةالبقر 

فإن العتيق يطلق باالشتراك على القديم وعلى المعت ق من الجبابرة وعلى الكريم   ٢٩الحج:  ژ
 ."وكلها قيل به في اآلية وتصريح هللا بأنه أقدم البيوت التي و ضعت للناس في قوله
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أو  نه ع ُتق من   ٩٦آ  عمران:  ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ژلماذا سمي بالبيت العتيق؟ إما لقدمه 
 وكل -جل وعال -كريم على هللا أو  نه ،م يقدروا عليه مثل أبرهةالجبابرة الذين أرادوه بسوء فل

الشيخ رجح أنه  ؟لكن هذا اللفظ يراد به أي المعاني الثالثة ،المعاني موجودة في هذا البيت ذه ه
 القديم.

 ڱ  ڱ     ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ژوتصريح هللا بأنه أقدم البيوت التي وضعت للناس في قوله "

 ژ  گ   گ ک ژومثال اإلجمال بسبب االشتراك في فعل قوله تعالى  ،يدل لألول  ٩٦آ  عمران:  ژ

دباره  ١٧لتكوير: ا وقد جاءت آية تؤيد أن معناه في اآلية أدبر  ،فإنه مشترك بين إقبال الليل وا 
  ١٧التكوير:  ژ  گ ژفتكون   ٣٤ - ٣٣المدثر:  ژ   ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ      ۇئ وئ وئ ژوهي قوله تعالى: 

 ."اآلية بمعنى أدبر يطابق معنى آية المدثر
 في اآلية.  ١٧التكوير:  ژ  گ ژ
في اآلية بمعنى أدبر يطابق معنى آية المدثر هذه كما ترا   ١٧التكوير:  ژ  گ ژفيكون معنى "

ولكن الغالب في القرآن أنه تعالى يقسم بالليل وظالمه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق 
 - ٣الشمس:  ژ ٺ    ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ ژوقوله   ٢ - ١الليل:  ژ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ ژكقوله 

إلى غير ذلك من اآليات والحمل على الغالب   ٢ - ١الضحى:  ژ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژوقوله:   ٤
 ."ا البن جريرأولى وهذا هو اختيار ابن كثير وهو الظاهر خالف  

أيد أن معناه أدبر بآية   ١٧التكوير:  ژ  گ ژوهنا إذا لم يتحدد المجمل مثل ما ذكر الشيخ في 
يقسم بالليل في حا  إقباله فما المرجح  -جل وعال -ثم ذكر أن الغال  في القرآن أن هللا ،المدثر

أو  ؟هل حصل في هذا بيان أو لم يحصل ،مناما؟ ابن كثير رجح الثاني وابن جرير رجح ا و 
 مازا  اإلجما ؟

  طالب: .............
تبقى من المسائل التي تيتلف فياا أنظار أهل  وما حشده لآليات،مازا  اإلجما  وشغل الشيخ 

ومن  ،فمن ترجح له ا و  زا  اإلجما  عنده ،العلم كغيرها من المسائل االجتاادية وهذا كثير
 ،ومن تردد يبقى اإلجما  عنده حتى يزو  بمرجح آير ،ترجح عنده الثاني زا  اإلجما  عنده

وقد  ،د يكون متشابه عند قوم ومحكم عند آيرينا نسبي قوهذا كثير في القرآن يعني التشابه أيض  
وقد يتوقف فيه أناس وقد ينجلي ا مر ويتضح  ،يكون اآليرون يرون عكس ما يراه ا ولون 

 عطوا من العلم وسعة االطالع. ناس بحس  ما أُ 
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ومن أمثلة االشتراك  ،في سورة في سورة التكوير -إن شاء هللا -وسترا إيضاح هذا المبحث"
فإنه مشترك بين قولهم عدل بيه   ١ا نعام:  ژ ٺ ٺ     ڀ ڀ ڀ ژقوله تعالى: في فعل 

 غيره إذا سواه به ومنه قول جرير:
أثعلبــــــــــة الفــــــــــوارس أم ريــــــــــاح            

عــــــدلت بهــــــم طهيــــــة والخشــــــابا               .
. 

 ڻ  ڻ        ں ں ڱ ژتعالى أي سويتهم بهم وبين قولهم عدل بمعنى مال وصد ويدل لألول قوله 

 ." ٩٨ – ٩٧الشعراء:  ژ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
فالمراد بيعدلون   ٩٨الشعراء:  ژ ۀ ۀ ژوهنا قا   ،يعني التسوية عد  به غيره إذا سواه به

 يسوون باهلل غيره.
ومثال اإلجمال بسبب   ١٦٥البقرة:  ژ ڎڈ     ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ژوقوله "

فإن الواو   ٧البقرة:  ژ ٹٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ژاالشتراك في حرف قوله تعالى 
محتملة للعطف على ما قبلها   ٧البقرة:  ژ ٿ ٿ ژوقوله   ٧البقرة:  ژ ٿٿ ٺ ژفي قوله: 

معطوف   ٧البقرة:  ژ ٿٿ ٺ ژولالستئناف ولكنه تعالى بي ن في سورة الجاثية أن قوله هنا 
جملة مستأنفة مبتدأ وخبر فيكون الختم   ٧البقرة:  ژ ٹٹ ٿ ٿ ژعلى قلوبهم وأن قوله 

على القلوب واألسما  والغشاوة على خصوص األبصار واآلية التي بين بها ذلك هي قوله 
  ٢٣الجاثية:  ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ    ٻ ٻ ٻ ٱ ژتعالى: 

 ."ومن أمثلة االشتراك -إن شاء هللا تعالى -وسترا في سورة البقرة الجواب عن آية النحل
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ژ -جل وعال -حتى اإلجما  يكاد أن ينتفي في سورة البقرة  نه لما قا 

ولما جاء إلى   ٧البقرة:  ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ژ اما ذكر بعدهما أيبار   ٧البقرة:  ژ ٿ
فتمت الفائدة في الوقف على قلوبام وعلى   ٧البقرة:  ژ ٹٹ ٿ ٿ ژا بصار ذكر بعدها يبر 

صارهم وما ذكر غشاوة لو قا  وعلى أب ؟لكن هل تمت الفائدة لو قا  وعلى أبصارهم ،سمعام
ماذا يكون إعرا  غشاوة إذا قلنا   ٧البقرة:  ژ ٹٹ ٿ ٿ ژقبله لكن لما قا   صار مثل الذي

 الواو عاطفة ودايلة في اليتم.  ٧البقرة:  ژ ٿ ٿ ژ
  طالب: .............

 ؟لماذايبر 
  .............طالب: 

 لو قلنا أنه مثل قلوبام ومثل سمعام دايل في اليتم.
  طالب: .............

 محلاا من اإلعرا ؟ ماصارت معطوفة لكن غشاوة 
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  طالب: .............
له قيمة  ليسلاا محل وجودها  ليس ل القلو  وا سماع قلنا غشاوة هذهإذا قلنا إناا معطوفة مث

ويكون لغشاوة محل من حيث المعنى ومن  ةهنا استئنافية لتكون جملة مستقلال بد أن تكون الواو 
وال بعد  افاإلجما  زائل حتى في آية البقرة هل ذكر بعد قلوبام؟ ما ذكر يبر  ،حيث اإلعرا 

 يبر. ال يوجدسمعام 
  طالب: .............

 تقو ؟ ماذا
  طالب: .............

 .يستقيمهي غشاوة عن اليتم أو هو غشاوة ما 
  طالب: .............

ا للسمع والقلو  د  على أن ولذلي لما ذكر اليبر بعد ا بصار دون أن يذكر يبر   ال يستقيم
 اإلجما  منتفي من أصله.

 طالب: ............
 ال ال.

  طالب: .............
 يعني الواو تكون مستأنفة من السمع.

  طالب: .............
 الجاثية.لكن في آية 

  طالب: .............
 في آية الجاثية أفرأيت.

 طالب: وختم على سمعه وقلبه.
آية الجاثية مبينة واضحة لكن أنا أقو  إذا قلنا وعلى سمعام الواو محتملة لالستئناف ال بد  ،ال

 من أن يقدر لاا يبر وال شي أن ما ال يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير.
 سم.

آ   ژ  ۈ ۈ ۆ ۇۆ ژا االشتراك في الواو من قوله أمثلة االشتراك في حرف أيض  ومن "
 ." ٧عمران: 

 .٧آ  عمران:  ژ  ۈ ۈ ۆ ژهللُا؟ فيه من قوله  ؟ينأ
 فيه لفظ الجاللة. ليس
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فإنها محتملة للعطف فيكون   ٧آ  عمران:  ژ  ۈ ۈ ۆ ژاالشتراك في الواو من قوله "
ا ومحتملة لالستئناف فيكون هللا تعالى مستأثر   ،الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه

وفي اآلية قرائن ترجح أنها لالستئناف أوضحها ابن قدامة في روضة  ،بعلمه دون خلقه
م تأويل المتشابه وأن وفي اآلية قرائن تدل على أن هللا سبحانه وتعالى منفرد بعل :قال ،الناظر

ا ومعنى أما اللفظ لفظ    ٧آ  عمران:  ژ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ژالوقف الصحيح عند قوله تعالى: 
 ."فألنه لو أراد عطف الراسخين لقال

 أما اللفظ فألنه ذم مبتغي التأويل. ال ،
 "وأما المعنى فألنه ذم.."

 فيه سقه.
 ين؟أ
 ."أما اللفظ فألن الواو لو أراد عطف الراسخين لقال وأما المعنى فألنه ذم مبتغي التأويل"

 ا ومعنى أما.لفظ  
وأما المعنى فألنه ذم  ،أما اللفظ فألنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون آمنا به بالواو"

 ."مبتغي التأويل
 عبد هللا؟  ماذا عندي يا أبا

  طالب: .............
ما طبقت الكالم  لكنأنا مراجع للروضة الجزء ا و  صفحة مائة وستة وثمانين من الشرح  نعم

 يقو  أما اللفظ. ماذا ،وال طبقته صحيح واضح المقابلة ما تمت فقط أنا وثقته
 ."أما اللفظ فألنه لو أراد عطف الراسخين لقال"

 لو أراد عطف.
 ."الراسخين لقال"

 لقا .
 ."بالواوويقولون آمنا به "

 بالواو.
 ."وأما المعنى فألنه ذم مبتغي التأويل"

 صحيح.
ا وألن قولهم آمنا يدل على نو  ا ال مذموم  ا لكان مبتغيه ممدوح  ولو كان ذلك للراسخين معلوم  "

وسترا تمامه وتفصيله إن شاء هللا في  ،تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه إلى آخره
 ."سورة آل عمران
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 أرني وجاه فقط الغالف ال يام. عبد هللا؟ معي يا أبا الذي ما
 حرفاا. أرل إياه صورة هاتاا  أرني مدني مصورة

 مدني ا ولى كلاا مطبوعة بالمدني.معي ال نعم هذه المدني الثانية والتي
 طالب: ........

ر أني د ِ ة وست وثمانين لكن ما قُ الشرح صفحة مئأنا رجعت لكالم ابن قدامة وبالجزء ا و  من 
 أطبقه أنا قرأته.

  طالب: .............
 ؟ما هذا

  طالب: .............
 نحتاج إليه. الال، أنا مراجعه 

فإن   ٦المائدة:  ژ ڇڇ ڇ ڇ چ ژومن أمثلة االشتراك في حرف قوله تعالى: "
هي  -رحمهما هللا -وقد قال الشافعي وأحمد ،لفظة من مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية
-وقال مالك وأبو حنيفة  ،ا له غبار يعلق باليدفي هذه اآلية الكريمة للتبعيض فاشترطا صعيد  

هي البتداء الغاية فلم يشترطا ما له غبار بل أجازا التيمم على الرمل والحجارة  -رحمهما هللا
نكرة في   ٦المائدة:  ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ژألن قوله تعالى بعده  ؛وقولهما أنسب

والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في  ،سياق النفي زيدت قبلها لفظة من لتوكيد العموم
ا ألن كثير   ؛ال يخلو من حرج غبار شمول النفي لجميع أفراد الجنس والتكليف بخصوص ما له

يضاحه بال ،من بالد هللا ال يوجد فيها إال الجبال أو الرمال سنة وسيأتي تحقيق هذا المبحث وا 
 ."-إن شاء هللا تعالى -في سورة المائدة

ا ُجعلت لي ا رض مسجد  »يعني مما يحتاج إليه في بيان هذا الموضع حديث اليصائص 
فالذي يقو   «اا جعلت تربتاا لنا طاور  ُجعلت تربتاا لنا طاور  »د مسلم وفي رواية عن «وطاورا

ا رض بجميع أجزائاا وأفرادها طاور يشمل ما ذكر مما ما  إليه مالي  «جعلت لي ا رض»
 ،وأبو حنيفة وأنه يتيمم على كل شيء مما على وجه ا رض سواء كان له غبار أو ليس له غبار

فإنه ال يتيمم إال بترا  له غبار وهذا  «جعلت تربتاا»وأما من قا  أو اعتمد الرواية ا يرل 
ذا أردنا أن ننظر إلى اللفظين في الروايتين ننظر ما بيناما  ،والحنابلةمعروف عند الشافعية  وا 

من نسبة هل اللفظان من قبيل العموم واليصوص أو من قبيل اإلطالق والتقييد؟ هل التربة فرد 
 وصف؟  أو

  طالب: .............
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لياص فإنه فرد إذ ا عموم ويصوص، ومثل هذا العموم واليصوص إذا كان حكم العام هو حكم ا
نما يفرد الياص للعناية به واالهتمام بشأنه ذا قلنا إطالق وتقييد وهذا  ،ال يقتضي التيصيص وا  وا 

وال شي أن  ،الذي يعرف من مذه  من ييص أو يقيد ا رض بالترا  قا  أن الترا  وصف
حجر الترا  فرد وليس بوصف وهذا المرجح إضافة إلى ما ذه  إليه ابن عبد البر والحافظ ابن 

عليه الصالة - ن اليصائص تفضيل للنبي  ؛من أن أحاديث اليصائص ال تقبل التيصيص
 ننا إذا ما  ؛لكن ما تؤيذ هذه على إطالقاا ،و مته والتيصيص تقليل لاذا التفضيل -والسالم

ا لقاعدة إذا كان حكم العام أو إذا اشتري العام والياص في يصصنا في هذا الموضع تطبيق  
وا إلى صل  ال تُ »الحكم فإنه ال ييص العام بالياص فإننا ال نستطيع أن نقو  مثل هذا في حديث 

 ن  ؛والناي عن الصالة في المقبرة ما نقو  إن حديث اليصائص ال يقبل التيصيص «القبور
والتيصيص تقليل لاذا التشريف فإن  -عليه الصالة والسالم-للنبي  االيصائص إذا كانت تشريف  

لكن إذا تعارض  ،مام وفي غاية ا همية وال تتحقق إال باذا -عليه الصالة والسالم-مراعاة حقه 
لى القبور ال شي أناا من وسائل  ؛-جل وعال -حقه مع حق هللا  ن الصالة في المقبرة وا 

جل  -سد الذرائع الموصلة للشري صيانة لحق هللاو د وال شي أن حماية جنا  التوحي ،الشري
أولى من مراعاة  -جل وعال -مراعاة حقه ،أولى -عليه الصالة والسالم-ومراعاة حقه  -وعال

 حق غيره سبحانه وتعالى.
 وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


